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ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
Φήθηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ σο πξνο
ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 17/2022 απφθαζεο εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο. Παξαθαιψ ηνλ θ.
Γξακκαηέα λα πάξνπκε παξνπζίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, μεθηλάκε κε ηελ παξνπζία ησλ
κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ.
Σάθαο Ζιίαο απψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ απψλ …
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Να ελεκεξψζσ φηη ν θ. Γξακκέλνο είλαη εθηφο Αζελψλ,
νηθνγελεηαθφ πξφβιεκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή
παξνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ
παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο απψλ,
ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο απψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ.
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ.
Γξεηδειηάο Παληειήο απψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ –
Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο
απψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο
παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα θαη ν θ. Εαραξηάδεο ζα θαζπζηεξήζνπλ, επίζεο ν
θ. Καξαβίαο είλαη δηθαηνινγεκέλνο έζηεηιε απφ πξηλ κήλπκα, επηθνηλψλεζε
καδί καο φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα δελ ζα κπνξέζεη λα έξζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θα καο παξνπζηάζεη ην Π.Γ.;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάπνηνο Αληηδήκαξρνο, λνκίδσ ν θ. Κνπηζάθεο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα Παπαινπθά
Δπηπρία απνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Λέθθαο
Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο
παξψλ.
Καη απφ ηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε
θα Αγνξαζηνχ Παλαγηψηα απνχζα, θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο απψλ. 21
παξφληεο έρνπκε απαξηία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα. Κπξίεο θαη θχξηνη μεθηλάκε ηε 2ε
εηδηθή ζπλεδξίαζή ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ, κε κνλαδηθφ ζέκα
εκεξήζηαο δηάηαμεο «Φήθηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.)
ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ
Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 17/2022
απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο».
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηε έλα ιεπηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ήκεξα ζπκπιεξψλνληαη 26 ρξφληα απφ ηελ ηξαγηθή
λχρηα ησλ Ηκίσλ. Θα πξφηεηλα λα θξαηήζνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή γηα ηνπο ηξεηο
πεζφληεο εθείλεο ηεο λχρηαο.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε, ζα ήζεια θη εγψ λα πξνηείλσ λα
θξαηήζνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή γηα ηνλ Γεκνζζέλε Γεσξγνχηε, ηνλ ππνςήθην
Γήκαξρν θαη Γεκνηηθφ ζχκβνπιν, θαζψο επίζεο θαη ηε Νίηζα Παπαληθνιάνπ,
ρξφληα Γεκνηηθή ζχκβνπινο αγσλίζηξηα ζην πιεπξφ ηνπ άββα ηακαηηάδε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Καληαξέιε, ζήκεξα ζπλεδξηάδνπκε ζε έλα ζρνιείν
απφ ην νπνίν εδψ θαη θάπνηεο κέξεο απνπζηάδεη κηα καζήηξηα. Πξφθεηηαη γηα
κηα λέα θνπέια 21 ρξνλψλ, πξφζθπγαο απφ ην Αθγαληζηάλ έλα απφ ηα
ρηιηάδεο παηδηά πνπ είδαλ ηελ παηξίδα ηνπο λα δηαιχεηαη απφ ηνπο
Μνπηδαρεληίλ πνπ ρξεκαηνδφηεζαλ νη ΖΠΑ θαη άιιεο θαπηηαιηζηηθέο
δπλάκεηο, πνπ είδε λα κεηαηξέπεηαη ην ζπίηη ηεο ζε θνιαζηήξην απφ ηνπο
Σαιηκπάλ θαη ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ θπλεγήζεθαλ ζε ζηεξηά
θαη ζάιαζζα, πνπ γιίησζαλ απφ πληγκφ γηα λα βξεζνχλ ζε ζηξαηφπεδα
ζπγθέληξσζεο θαη θπιαθέο ςπρψλ ζηε ρψξα καο, πνπ απνθαιέζηεθαλ εδψ
κέζα «κε δηθαηνχρνη», «εηζβνιείο» θαη φ,ηη άιιν, πνπ γλψξηζε θαη ζήκεξα ηνλ
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ξαηζηζκφ, επηζέζεηο θαη χβξεηο απφ θαζηζηηθέο ζπκκνξίεο φπσο βιέπνπκε
ηδηαίηεξα ζηε Θεζζαινλίθε πνπ αισλίδνπλ, κε ηηο επινγίεο ηνπ θξάηνπο.
Παηδηά, πνπ δελ ηνπο αξκφδεη λα ζέηνπλ ηέξκα ζηε δσή ηνπο ζηα
21 ρξφληα. ηε κλήκε ηεο Σαθίκ Μπαγηάη πξνηείλσ λα θξαηήζνπκε ελφο
ιεπηνχ ζηγή κε ηελ επρή λα είλαη ην ηειεπηαίν παηδί πνπ έδεζε θαη ηειείσζε
έηζη ηε δσή ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε. Θα ζεσξνχζα πην ζσζηφ βέβαηα λα
θξαηήζνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή γηα ηελ επέηεην ησλ Ηκίσλ θαη μεθηλψληαο ε 2 ε
ζπλεδξίαζε γηα λα κελ είλαη καδί, είλαη δπν μερσξηζηά πξάγκαηα.
Όζνλ αθνξά ηνλ πξψελ ζπλάδειθν ηνλ θ. Γεσξγνχηε είρα θαη
πξνζσπηθή ζρέζε έλαο εμαηξεηηθφο θχξηνο θαη ηελ θα Παπαληθνιάνπ.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Υξφληα ζην πιεπξφ ηνπ άββα ηακαηηάδε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε ζα παξαθαιέζσ λα θξαηήζνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή, έρνπλ
κηα ζπλάθεηα ηα δεηήκαηα. Αο θξαηήζνπκε μεθηλψληαο ελφο ιεπηνχ ζηγή γηα
ηελ επέηεην ησλ Ηκίσλ
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη γηα ηε καζήηξηα ηνπ ζρνιείνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη γηα ηε καζήηξηα ηνπ ζρνιείνπ ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.
εξεηάθε.
Σηπείηαι ενόρ λεπηού ζιγή
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αησλία ηνπο ε κλήκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Λαδαξίδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη μεθηλάκε κε ην κνλαδηθφ ζέκα εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ ππάξρεη απφ ηνλ Καλνληζκφ
εηζαγσγηθή ηνπνζέηεζε ησλ επηθεθαιήο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη βεβαίσο δελ ζα ζαο ζηεξήζσ θαζφινπ ην δηθαίσκα θ.
Βαζηιφπνπιε. Θέιεηε ζε απηή ηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ό,ηη ζέιεηε δελ έρσ πξφβιεκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζα είρα πξφβιεκα λα κηιήζσ θαη ζην επφκελν, ην
πξφβιεκα είλαη φηη έρσ κηα αλεηιεκκέλε νηθνγελεηαθή ππνρξέσζε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ην δέρνκαη βεβαίσο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλ ηειεηψζνπκε ζε κηζή ψξα, επραξίζησο δελ έρσ
θαλέλα πξφβιεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ φηη ζα έρνπκε ηειεηψζεη, αιιά δελ πεηξάδεη αο είκαζηε
ζίγνπξνη αο ηνπνζεηεζνχλ νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Βαζηιφπνπιε έρεηε ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα ήζεια θαη' αξράο λα είλαη παξψλ ν Γήκαξρνο,
πξνθαλψο έρεη θάπνην ζέκα θαη δελ κπνξεί λα είλαη παξψλ, έρσ λα πσ ην
εμήο: αληηκεησπίζακε πνιχ πξφζθαηα ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα έλα
ζνβαξφ θπζηθφ θαηλφκελν πνπ βεβαίσο νη ζπλέπεηέο ηνπ δελ ήηαλ αθξηβψο
σο απφξξνηα ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, ήηαλ απφξξνηα πνιιψλ άιισλ
πξαγκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνηεξαηνηήησλ
θαη ρξεκάησλ βεβαίσο πνπ δηαηίζεληαη γηα Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζηε ρψξα.
Θα πεξίκελε θαλείο φηη ν Γήκαξρνο ζα ήηαλ ζε απηή ηε …
διακοπή ήσος … απέλαληη ζηελ αληηπνιίηεπζε ιέγνληαο, ηη. Όηη δελ ήκαζηαλ
ζην δξφκν, δελ καο είδε …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο θαη ν θ.
Κσλζηαληίλνο Σνκπνχινγινπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: …. Πξνζσπηθφ, λα έρεη ηα δηαζέζηκα κέζα, λα έρεη
επάξθεηα θαη φρη λα έρνπκε –δελ ζέισ λα δείμσ θσηνγξαθίεο γηαηί είλαη θξίκαέλα Bobcat ην νπνίν λα είλαη δηαιπκέλν ρσξίο ιάζηηρα, λα έρνπκε αλζξψπνπο
λα είλαη ζην θξχν, λα είλαη ζπαζκέλα φια ηα ηδάκηα ηνπ Bobcat. Να έρνπκε
άιια δχν Bobcat ζε αρξεζηία θαη ηελ ίδηα ζηηγκή αληί ν Γήκνο λα ζπληεξεί
φπσο φθεηιε ηα κέζα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ε πφιε θαζαξή θαη αζθαιηζκέλε
απφ ην ρηφλη, λα κελ αληηκεησπίζνπκε ηα ζέκαηα πνπ είρακε κέρξη ηηο
ηειεπηαίεο κέξεο… Σν ρηφλη μέξεηε δελ είλαη κφλν νη θεληξηθνί δξφκνη, ρηφλη
είραλ κηα ζεηξά απφ δξφκνπο νιφθιεξεο πεξηνρέο ήηαλ απνθιεηζκέλεο, αιιά
εκείο ζεβαζηήθακε απηφ ην πξάγκα. εβαζηήθακε φηη ν Γήκνο αληηκεησπίδεη
πξφβιεκα θαη δελ βγήθε αλαθνίλσζε.
Πξψηε θνξά βιέπνπκε Γήκαξρν λα βγάδεη θαηαγγειηηθή
αλαθνίλσζε ν ίδηνο γηα δνπιεηά πνπ φθεηιε ν ίδηνο λα θάλεη. Θα ήζεια απφ
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εδψ θαη κπξνο ν θ. Βνχξνο λα επηδεηθλχεη ιίγν κεγαιχηεξε ζεκλφηεηα θαη
θπξίσο λα βγάδεη ιηγφηεξεο θσηνγξαθίεο θαη πεξηζζφηεξν λα θάλεη ηε δνπιεηά
ηνπ. Γηαηί ηε δνπιεηά ηνπ δελ ηελ θάλεη θαη είλαη ν Γήκαξρνο ηεο θσηνγξαθίαο
θαη ηνπ κεδέλ έξγνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιφπνπιε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκείο ζα ζέιακε λα πνχκε έλα κπξάβν ζηνλ άλζξσπν πίζσ
καο πνπ πξνζπάζεζε δπν κέξεο λα θαζαξίζεη ηελ πφιε. Αλαθέξνκαη ζηνλ
πχξν Γξακκέλν πνπ πξαγκαηηθά έδσζε κάρε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη' αξρήλ ζα κνπ επηηξέςεηε έλα
ζρφιην, παξαθνινπζήζακε ην ρηεζηλφ ζέακα ζηε Βνπιή, κηαο πξφηαζεο
κνκθήο ηνπ ΤΡΗΕΑ γηαηί πξνθαλψο δελ ζπγθπβέξλεζε κε ηε Νέα
Γεκνθξαηία. Δίρε πξνηείλεη πξηλ ιίγν θαηξφ Τπνπξγφ θνηλήο απνδνρήο ζηελ
πγεία, ζηε δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο.
Δίλαη δεδνκέλνο ν αληηιατθφο ραξαθηήξαο ηεο Κπβέξλεζεο απηφ
πνπ ιέκε «ρσξηφ πνπ θαίλεηαη θνιανχδν δελ ζέιεη», αιιά θαη ε ζηξαηεγηθή
ζχκπιεπζεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ΚΗΝΑΛ – ΠΑΟΚ θαη ΤΡΗΕΑ. Γελ έρεη
αλάγθε ν ιαφο απφ ζσηήξεο, αιιά κπνξεί λα ειπίδεη κφλν ζηελ νξγάλσζε
ηνπ δηθνχ ηνπ αγψλα.
Θέισ λα πσ φηη ηελ εκέξα πνπ γηλφηαλ απηή ε ζπδήηεζε,
κπξνζηά ζηε Βνπιή ππήξρε κηα κεγάιε θηλεηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
ηνπ

Δξγαηηθνχ

απνξξηκκαηνθφξα,

Κέληξνπ
κε

ηνπο

Πάηξαο

θαη

εξγαδφκελνπο

δεθάδσλ
κε

ηνπο

σκαηείσλ
δεκφηεο

κε
πνπ

δηακαξηχξνληαλ, γηαηί. Γηα ηελ πεξηθνπή θαηά 65% ησλ πφξσλ απφ ηνπο
Γήκνπο θαη ηελ έιιεηςε ζηνηρεησδψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο.
Ο θ. Πειεηίδεο είρε απεπζχλεη επηζηνιή ζηελ ΚΔΓΔ θαη ζε φινπο
ηνπο Γεκάξρνπο λα ζηεξίμνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηηο δηεθδηθήζεηο. Καλείο
δελ αληέδξαζε νχηε ν θ. Βνχξνο. Σν ιέσ, γηαηί επηθαιείηαη ππνθξηηηθά ν θ.
Γήκαξρνο ηελ έιιεηςε πφξσλ.
Γεχηεξνλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαθνθαηξία. Δίλαη αληθαλφηεηα ή
ηαμηθφ θξάηνο; Καηά ηε γλψκε καο δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε ηίπνηα
παξαπάλσ απφ φζνπο έζαςαλ ηνλ ιαφ ζην ρηφλη θαη ηα Μλεκφληα. Ζ
πξναλαγγειζείζα ρηνλφπησζε, βαθηίδεηαη αθξαίν θαηξηθφ θαηλφκελν. Ό,ηη
6

ε

2 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 31/1/2022

έιεγε ζήκεξα ν ΤΡΗΕΑ, έιεγε ην ’17 ε Νέα Γεκνθξαηία γηα ηελ Αηηηθή Οδφ,
ηα ίδηα. Γηα λα θξπθηνχλ νη ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε επίπεδν Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, ε ππνζηειέρσζε Τπεξεζηψλ, ε παξάδνζε ζε ηδηψηεο.
Ση είδακε θαη ζηελ πφιε καο; Δξγαδφκελνπο ρσξίο θαηάιιεια
ΜΑΠ, νρήκαηα ρσξίο αιπζίδεο, Γήκν ρσξίο κέζα, ηηο ΣΟΜΤ πνπ ππνηίζεηαη
θαιχπηνπλ πγεηνλνκηθά θιεηζηέο, δξφκνπο ρσξίο αιάηη, γεηηνληέο ρσξίο ξεχκα.
Γηθαηνινγίεο βξίζθνληαη πνιιέο. ην Γήκν δελ κπνξνχζε λα θηάζεη ζηελ
απνζήθε κε ην αιάηη, ζηελ Αηηηθή Οδφ δελ κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ηα θαχζηκα
απφ ην πξαηήξην θαη πάεη ιέγνληαο.
Απνηέιεζκα; Σξεηο κέξεο ρσξίο ξεχκα ζηα βφξεηα ηνπ Γήκνπ θαη
δέθα ψξεο ρσξίο ξεχκα ζηα λφηηα ηνπ Γήκνπ πξνο Υαιθεδφλα. ε ζρέζε κε
ηηο ηξεηο κέξεο πνπ είρακε πέξζη, ίζσο ζεσξείηαη πξφνδνο. Ο θ. Κνπηζάθεο
θαηήγγεηιε ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία φηη ν ΓΔΓΓΖΔ δελ ζήθσλε ηα
ηειέθσλα.
Πξνρζέο

ζηελ

Οηθνλνκηθή

Δπηηξνπή

ηελ

νπνία

παξαθνινπζήζακε ην video είπε κε ην δίθην ηνπ λα πάξνπκε αιάηη γηαηί δελ
εκπηζηεχνκαη ηελ Πεξηθέξεηα. Δγψ αλαξσηηέκαη γηαηί απηά δελ ιέγνληαη θαη
δεκφζηα θαη ιέγνληαη ζηα κεηαμχ καο.
Σειηθά αθξαίν θαηλφκελν είλαη ν θξαηηθφο κεραληζκφο πνπ
απνδεηθλχεηαη

πάληα

δπζθίλεηνο

θαη

πξνβιεκαηηθφο

φηαλ

είλαη

λα

πξνζηαηεχζεη ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ιανχ, φκσο επέιηθηνο θαη
απνηειεζκαηηθφο φηαλ είλαη λα βάιεη ραξάηζηα, φηαλ έρεη λα ζπξψμεη
εθαηνκκχξηα, λα ζπξψμεη επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη θέξδε.
Αθξαίν θαηλφκελν είλαη νη απηνθηλεηφδξνκνη πνπ δελ έρνπλ θαλ
κειέηε γηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα. Παλάθξηβα ζπλνδά έξγα ζηελ πεξηνρή
καο, πνπ πξνβιέπνπλ επηθαλεηαθνχο ρείκαξξνπο.
Θπκίδνπκε φηη ην ππνηηζέκελν ζρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
ΒΟΡΔΑ είρε ςεθηζηεί ζρεδφλ νκφθσλα εδψ κέζα απ' φινπο. Μάιηζηα δε
ζεσξνχληαλ έπξεπε λα γίλεη θαη ζπδήηεζε. ε θάζε πεξίπησζε αθφκε θαη
έηζη, ζα είραλ απνθεπρζεί αξθεηά εάλ είρε ζπδεηεζεί ην ζέκα γηα ηνλ ΒΟΡΔΑ
θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξζηλνχ ρηνληά ζηηο 22
Φιεβάξε πέξζη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, φπσο είρε πξνηείλεη ε «Λατθή
πζπείξσζε».
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Πνηνη είραλ αξλεζεί θαη είραλ πεη «δελ είλαη αλάγθε λα
ζπδεηεζεί»;

Γηαβάδσ:

Γεσξγακιήο,

Σάθαο,

Γξακκέλνο,

Καληαξέιεο,

Παπαθψζηα, Κνζθνιέηνο, Μπεξδέζεο, Μπίγαιεο, Καξαβίαο, Κνπηζάθεο,
Κνπεινχζνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Γξεηδειηάο Υξήζηνο, Αλαγλψζηνπ,
Κσλζηαληηλίδεο, Λέθθαο, Αιεθξαγθή. Απηνί νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη καο είπαλ
πέξζη φηη δελ είλαη αλάγθε, δελ ρξεηάδεηαη λα θνπβεληηάζνπκε εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο θαη λα δνχκε ζπκπεξάζκαηα απφ ην πψο αληαπνθξηζήθακε γηα ηα
ζέκαηα ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Καη είρακε θαη νξηζκέλνπο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε πνπ ςήθηζαλ
ππέξ, λαη κελ αιιά. Τπέξ, αιιά δελ έρνπκε αξθεηά ζηνηρεία, αδηθνχκε ηε
ΜΖΓΔΗΑ ν θ. Νηάηζεο, ππέξ ν θ. Γνχιαο επεηδή δελ ζπδεηήζεθαλ πνηέ θαη φρη
επεηδή πξέπεη λα πάξνπκε κέηξα. Έλα ην θξαηνχκελν απηφ.
Γεχηεξνλ, ζρνιεία. Σελ ψξα πνπ ν Γήκαξρνο ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή θφκπαδε πσο πέξαζε κέρξη θαη ηελ πφξηα ηνπ θ. Πέηζα γηα λα
πάξεη ηα 2 εθαηνκκχξηα γηα ηα πέξημ ηνπ γεπέδνπ, απηφ ην Λχθεην πνπ
ζπλεδξηάδνπκε έρεη ηξεηο ηνπαιέηεο, δπν γηα ηα θνξίηζηα θαη κία γηα ηα αγφξηα.
Σελ εκέξα πνπ πεξηδηάβαηλε ηε Φηιαδέιθεηα απφ πνχ ζα πεξάζεη ν δξφκνο
ηεο δφμαο, γηαηί ζπλαληεζήθακε κε ηνλ Λχζαλδξν βξεζήθακε απφ ην ΖΑΠ
κέρξη ην γήπεδν, έζθαγε ιάκπα ζην 5ν Γεκνηηθφ θαη έπεθηε πάλσ ζε θαξέθια
παηδηνχ πνπ έιεηπε εθείλε ηελ εκέξα.
1ν Λχθεην. Ζ Κεξακέσο ιέεη φηη δελ έρεη ππάξμεη αίηεζε γηα
θηηξηνινγηθφ πξφβιεκα, δελ αζρνιείηαη θαλείο, δελ ιέκε ηίπνηα απφ ην Γήκν
καο γη' απηά.
Σέινο θάηη ην νπνίν αλέθεξα θαη ηειεθσληθά ζηνλ θ. Βεληήξε θαη
ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε, πέξαζα ηπραία ζήκεξα απφ ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην ηνπ
2νπ Γπκλαζίνπ θαη 2νπ Λπθείνπ, ην «Απφζηνινο Κφληνο», κηιάκε έθξημα.
θνππίδηα; Δίρε καδέςεη ηέζζεξηο κεγάιεο ζαθνχιεο απφ απηέο πνπ καδεχνπλ
ηα θιαδηά, απνηζίγαξα, παζαηέκπν, κπνπθάιηα, πξαγκαηηθά απνξψ πνηνη
έπαηδαλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα. Απνξψ αλ απηφο είλαη ν πνιηηηζκφο πνπ
θαιιηεξγεί ν αζιεηηζκφο.
Καη εδψ πξέπεη λα ππάξμεη κηα θαζαξή ζπδήηεζε κε ηα
σκαηεία. Όηη ζα παξαδίδεηαη ν ρψξνο κε δηθή ηνπο επζχλε φπσο ηνλ
παξέιαβε θαη δελ ιέσ ππεξβνιέο αλ έλα κπνπθαιάθη είλαη εδψ, δελ ςάρλνπκε

8

ε

2 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 31/1/2022

ηηο γσλίεο, αιιά εθεί κπαίλνπλ δπν ζρνιεία, 500 παηδηά. Γελ ζα παίμνπκε κε
ηελ πγεία ηνπο. Καη εδψ ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ θαζαξέο θνπβέληεο θαη
θπξψζεηο, αλ δελ ηεξνχληαη ηα βαζηθά.
Γεπηέξα

ην

πξσί

ην

γπκλαζηήξην

είλαη

ζε

θαηάζηαζε

βνκβαξδηζκνχ; Γελ παίδεηαη κηα εβδνκάδα, δεχηεξε θνξά, δελ παίδεηαη έλα
κήλα, ηξίηε θνξά. Απνβνιή. Πξέπεη λα δηαθπιάμνπκε ηελ πγεία ησλ παηδηψλ
πάλσ απ' φια θαη λα έρνπκε θαζαξέο θνπβέληεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν σο
πξψηνο αλαπιεξσηήο Γεκάξρνπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζέισ λα πσ
θάηη. Δίκαζηε απφ ηνπο κνλαδηθνχο Γήκνπο πνπ ελεξγήζακε φζν γίλεηαη θαηά
ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κε ηα κέζα πνπ είρακε. Θέισ λα επραξηζηήζσ θαηά
πξψηνλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζπκκεηείραλ, είηε είλαη απφ ηελ
Καζαξηφηεηα είηε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία είηε είλαη απφ ην Πξάζηλν, νη
νπνίνη θάζε θνξά απηνί είλαη νη ήξσεο ηεο ππφζεζεο. Όινη νη άιινη είκαζηε
απφ θνληά θαη θαζνδεγνχκε.
Θέισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ην ιέσ γηα ηελ αληηπνιίηεπζε,
ηνλ θ. εξεηάθε πνπ κε πήξε πνιιέο θνξέο «ηη ρξεηάδεζαη» θαη ηνλ θ.
Οπζηακπαζίδε. Καλείο άιινο δελ κε πήξε έλα ηειέθσλν λα κνπ πεη «Μηράιε
ηη θάλνπκε, πσο πάκε…» έηζη απφ πεξηέξγεηα. Πηζηεχσ φηη φζν θαη λα ζέιεηε
λα πείηε νηηδήπνηε, ε πφιε είλαη επραξηζηεκέλε γηαηί είκαζηε απφ ηνπο
Γήκνπο πνπ ελεξγήζακε θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν.
Δάλ ε ΓΔΓΓΖΔ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο είρε πξνβιήκαηα, δελ
είλαη ππαίηηνο ν Γήκνο. Απηφ ην μεθαζαξίδνπκε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ην ιέκε
θάζε θνξά εκείο νη ίδηνη, πνπ δήζελ μέξνπκε απφ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη
μέξνπκε ζε πνηνλ αλήθεη ηη.
Αθφκε θαη ηα δέληξα ηα νπνία έρνπλ θαιψδηα, έρνπλ πεξάζεη κε
λφκν ζηε ΓΔΓΓΖΔ. Απηνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηα θιαδεχνπλ γηα λα κελ
πέθηνπλ, είλαη κε λφκν πιένλ. Γηφηη εκείο δελ κπνξνχκε λα θιαδεχνπκε
δέληξα πνπ πάλσ έρνπλ ειεθηξνθφξα ζχξκαηα λα ζθνησζνχκε. Απηά ήζεια
λα πσ θαη ζέισ λα επραξηζηήζσ γηα άιιε κηα θνξά ηνπο εξγαδφκελνπο θαη
ιάζε θάλακε θαη ζσζηά θάλακε θαη ηελ άιιε θνξά φζν κπνξνχκε λα ηα
θάλνπκε θαιχηεξα. Αιιά πήγακε θαιά. Ζ Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ε Νέα
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Υαιθεδφλα δελ αλέθπςε θαλέλα πξφβιεκα ζνβαξφ, ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή
ην ιέεη φινο ν θφζκνο. Αλ ζέιεηε, παξαδερηείηε ην θη εζείο, επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνπηζάθε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Δχρνκαη ζηνλ Γηάλλε
Οπζηακπαζίδε ζηδεξνθέθαινο ζηε ζέζε ηνπ. Καη' αξράο ζα ήζεια θη εγψ λα
επραξηζηήζσ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππεξάλζξσπε
πξνζπάζεηα πνπ έθαλαλ ηηο εκέξεο ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα λα
επραξηζηήζσ ιφγσ αξκνδηφηεηαο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Πξαζίλνπ θαη φζνπο
βνεζνχλ πάξα πνιχ ζηνλ ηνκέα απηφ, φπσο ηνλ θ. Σζνιαθίδε Γεκήηξε, γηαηί
κέζα ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο ζε πνιχ θξχν θαη ζε πνιχ ιίγεο κέξεο
θαηάθεξαλ θαη θαζαίξεζαλ ηα θιαδηά ησλ δεθάδσλ δέληξσλ πνπ είραλ πέζεη
ζε πξναχιηα ζρνιείσλ θαη έμσ απφ απηά θαη ηα κάδεςαλ φια απηά ψζηε λα
παξαδνζνχλ ηα ζρνιεία αζθαιή ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Πξαγκαηηθά ηνπο επραξηζηψ απφ θαξδηάο.
Δπίζεο λα αλαθέξσ θη εγψ γηα ηε ΓΔΓΓΖΔ θαη ηηο δηαθνπέο
ξεχκαηνο πνπ πξάγκαηη δελ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ καο,
αληηιακβάλνκαη φκσο θη εγψ ηη πέξαζαλ πνιινί ζπκπνιίηεο καο, είρα θαη
πξνζσπηθή εκπεηξία ζηελά ζπγγεληθά κνπ πξφζσπα ηα νπνία ήηαλ 12 ψξεο
ρσξίο ξεχκα θαη πξαγκαηηθά είλαη ηέηνηεο νη ζηηγκέο πνπ ν θφζκνο ςάρλεη λα
βξεη ελαγσλίσο έλαλ ππεχζπλν θαη φηαλ ηα ηειέθσλα ηεο ΓΔΓΓΖΔ δελ
απαληνχλ, απεπζχλεηαη ζην Γήκν ππνρξεσηηθά, φπνπ εθείλνο δελ έρεη
αξκνδηφηεηα βέβαηα.
Απιψο πξέπεη λα δνχκε ην ζέκα κε ηε ΓΔΓΓΖΔ λα πηέζνπκε
φζν κπνξνχκε γηαηί λνκίδσ φηη ζηελ επνρή καο, ην 2022 ην λα κέλνπλ
δεθάδεο λνηθνθπξηά θαη ζηελ πφιε καο θαη αιινχ 15-24 ψξεο, φπσο έκεηλαλ
ζηελ πφιε καο, είλαη απαξάδεθην.
Να πσ ηέινο φηη φιε απηή ε ζπνπδαία δνπιεηά ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ πξψηε γξακκή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ έγηλε ππφ θαζεζηψο ππνρξεκαηνδφηεζεο. Ννκίδσ φηη
απηφ είλαη θνηλφ αίηεκα πηα, δειαδή ε αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
Γήκσλ απφ ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε θαη ζηνλ ηνκέα απηφ, γηαηί πξάγκαηη θάλεθε
φηη ηα κέζα δεηνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο επζχλεο θαη έξγν, ρσξίο λα έρνπλ ηα
αλάινγα κέζα θαη ηα αλάινγα ρξήκαηα. Απηφ είλαη λνκίδσ κηα θνηλή γξακκή,
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έλαο θνηλφο ηφπνο, έγηλε πηα θνηλφο ηφπνο απφ πάξα πνιινχο αλ φρη φινπο
ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Όζνλ αθνξά ηα επηκέξνπο πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο δειαδή ηηο
ηνπαιέηεο, απηά έρνπλ δνζεί σο αηηήκαηα ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, αιιά θη
εθείλε φιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ ήηαλ ζε θνβεξά δχζθνιε εξγαζία
θαζεκεξηλή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ, ζα ιπζνχλ ηα επηκέξνπο
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ.
Καη γηα κεγάιν ζέκα πνπ ηέζεθε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ
θιεηζηνχ, λα ζπκίζσ φηη ν Γήκνο αθξηβψο γηα λα αληηκεησπίζεη ηα
πξνβιήκαηα απηά έρεη νξίζεη θαζαξίζηξηα μερσξηζηά γηα ην θιεηζηφ
γπκλαζηήξην «Απφζηνινο Κφληνο» αιιά πξάγκαηη ππάξρνπλ ζέκαηα, ηα
νπνία έρνπκε πξνζπαζήζεη λα ηα ιχζνπκε, είκαζηε ζε ζπλελλφεζε κε ηα
σκαηεία ζπλερψο, πηέδνπκε θη εκείο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη κε ηελ
πίεζε θαη κε ηελ πξνζπάζεηα πηζηεχσ ζα ιπζνχλ θάπνηα επηκέξνπο
πξνβιήκαηα πνπ ελίνηε παξνπζηάδνληαη. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, ν θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θχξηνη ζπλάδειθνη. Θα ήζεια λα
αλαθεξζψ θη εγψ ιίγν ζην γήπεδν «Απφζηνινο Κφληνο», νχηε εγψ ζα είρα
θακία αληίξξεζε λα γίλεη ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ γεπέδνπ,
αλ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλεο θαζαξίζηξηεο εθεί, φκσο γηα ην ρηεζηλφ νθείισ λα
ζαο πσ ην εμήο γηαηί ππάξρεη πνιχ κεγάιε ππεξβνιή.
Όηαλ κηιάκε γηα ηζάληεο ζθνππηδηψλ 200 ιίηξσλ, ηέζζεξηο
ηέηνηεο ηζάληεο ζε έλα γήπεδν πνπ ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ είλαη 250 άηνκα θαη
ζχκθσλα κε ην λφκν επηηξέπεηαη κφλν ην 10% άξα ρηεο κέζα ζην γήπεδν
ππήξραλ κφλν 25 ζεαηέο, νη παίθηεο θαη νη δηαηηεηέο, βξείηε κνπ εζείο έλα
ηξφπν πσο κπνξνχκε λα γεκίζνπκε 4 ηζάληεο, δειαδή 1.000 ιίηξα
ζθνππίδηα. Δίλαη ππεξβνιή απηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σα είδα θ. Μπεξδέζε.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ ζαο δηέθνςα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε επεηδή είλαη θαηά παξέθθιηζε, αο καο
ελεκεξψζεη έλα ιεπηφ δελ ζα θάλνπκε θνπβέληα.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απιψο ε εξψηεζε είλαη αλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηα
θαζαξίδνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχζηε, έρνπκε κπεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε καο ελεκεξψλεη ν
Αληηδήκαξρνο ζε έλα ιεπηφ θαη ηειεηψλνπκε.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: ηε δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ ησλ σκαηείσλ δελ
επηηξέπεηαη λα ππάξρεη θφζκνο κέζα, δελ ππάξρνπλ δειαδή άηνκα ζηηο
θεξθίδεο. Καηαλνψ φηη κπνξεί λα ππάξρεη έλα πξφβιεκα, αιιά φρη ζε απηή
ηελ ππεξβνιή ηδηαίηεξα ζε έλα ρψξν. Καη κάιηζηα νη γνλείο δελ θάζνληαη νχηε
ζηηο πξνπνλήζεηο ησλ παηδηψλ, θεχγνπλ θαη έξρνληαη θαη ηα παίξλνπλ κεηά.
Δληάμεη ππάξρεη έλα πξφβιεκα, αιιά φρη ηφζν ππεξβνιή. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Μπεξδέζε.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Φήθιζη ηος Ολοκληπυμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) ηος Γήμος
υρ ππορ ηοςρ πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηυν Νομικών ηος Πποζώπυν
Π.Π.Η.Δ.Γ. και Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ έηοςρ 2022, βάζει
ηηρ απιθ. 17/2022 απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ξέξεηε φηη ην ΟΠΓ είλαη ε δηαίξεζε ζηα 12 γηα λα
πινπνηεζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Κνηλσθεινχο. Ζ Κνηλσθειή έρεη 1.799.000
€ πξνυπνινγηζκφ, φπνπ ην 1 εθαηνκκχξην είλαη ηεο Κνηλσθεινχο θαη ηα 799
ρηιηάξηθα είλαη «Βνήζεηα ζην πίηη». Δίλαη ςεθηζκέλν νκφθσλα απφ ηελ
Κνηλσθειή, απηά, δελ έρσ θάηη άιιν ηδηαίηεξν λα πσ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο πάλσ
ζην ζέκα; Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ην ιέσ εηζαγσγηθά ζα ην ππεξςεθίζνπκε ην ΟΠΓ
θαη γηα ηελ Κνηλσθειή θαη γηα ην Π.Π.Η.Δ.Γ., γηαηί ζεσξνχκε πσο ζηα πιαίζηα
ηα νηθνλνκηθά θπξίσο πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο δελ ζεσξνχκε φηη ζα
κπνξνχζε λα γίλεη θαη θάηη θαιχηεξν, άξα είλαη ζεηηθή ε εηζήγεζή καο.
Πιελ φκσο ζέισ λα παξαηεξήζσ ην εμήο: απηή ηε ζηηγκή νη
Γήκνη βξηζθφκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε ηξαγηθή. Σα ρξήκαηα ηα νπνία
δηαηίζεληαη απφ ην ΚΑΠ θάζε ρξφλν είλαη θαη ιηγφηεξα θαη θέηνο είλαη ιηγφηεξα
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θαη βιέπνπκε ζπλερψο κηα πξνζπάζεηα κεηαθχιπζεο ηνπ θφζηνπο απηνχ
ζηνπο πνιίηεο, είηε απ' επζείαο κέζα απφ Τπεξεζίεο, είηε κέζα απφ
ηδησηηθνπνηήζεηο, είηε βεβαίσο κε κεησκέλεο ππεξεζίεο.
Άξα είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα λα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην,
είκαζηε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην ην νπνίν δελ ζπδεηάεη γηα ηα ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη εγψ ηνπιάρηζηνλ έρσ ηελ αίζζεζε φια ηα ρξφληα πνπ
αζρνινχκαη φηη είλαη ζα λα είκαζηε έλαο θφζκνο απνθνκκέλνο απ' φιν ηνλ
ππφινηπν απηνδηνηθεηηθφ θφζκν.
Απηή ηε ζηηγκή φιε ε Απηνδηνίθεζε είλαη ζην πφδη. Γελ κπνξνχλ
λα αληαπεμέιζνπλ νη Γήκνη ζηα ζηνηρεηψδε θαη ζεσξνχκε πσο ζε απηφ δελ
αξθνχλ επρνιφγηα, νχηε ραιαξέο ηνπνζεηήζεηο φπσο αθνχζακε πξηλ. Θέιεη
πνιηηηθέο ζέζεηο θαη ζέιεη θαη θηλεηνπνηήζεηο. Γηαθνξεηηθά ηελ επζχλε ηελ
έρεηε εζείο, αιιά θη εκείο δελ είκαζηε ακέηνρνη.
Άξα απηφ ην θαζεζηψο ην νπνίν δεκηνπξγείηαη, ηνπ πιήξνπο
εμεπηειηζκνχ θαη ηεο πιήξνπο εθρψξεζεο πηα φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ησλ
Γήκσλ ζε ηδηψηεο, γηαηί εθεί πάεη ην πξάγκα, λνκίδσ φηη πξέπεη λα καο βξεη
φινπο απέλαληη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιφπνπιε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ζα ζρνιηάζσ ην ζσζηφ πνπ αθνχζηεθε ζρεηηθά κε ηνπο
πφξνπο, είπα θαη εηζαγσγηθά θαη μαλαιέσ φηη ζην θάιεζκα ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο

Πάηξαο

πνπ

θαηέβεθε

κε

θφζκν,

κε

απνξξηκκαηνθφξα,

κε

εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ θαη κε δεκφηεο, δελ αληαπνθξίζεθε θαλέλαο
Γήκαξρνο, νχηε ν δηθφο καο. Δίρε πην ζνβαξέο δνπιεηέο.
Γεχηεξνλ, έρεηε αθνχζεη ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα πνιιέο θνξέο
εδψ κέζα λα ιέεη ε «Λατθή πζπείξσζε» φηη δεηάκε ζηα Ννκηθά Πξφζσπα θαη
ηηο Δπηηξνπέο ζηηο νπνίεο δελ εθπξνζσπνχκαζηε, λα καο ζηέιλνπλ ηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα κπνξνχκε λα παξαθνινπζνχκε. Δίλαη έηζη ή
φρη; Έηζη είλαη, ην μέξεηε φινη.
Κνηλσθειή Δπηρείξεζε. Γπν ρξφληα πφζεο πξνζθιήζεηο έιαβε ε
«Λατθή πζπείξσζε»; Μεδέλ. ρνιηθέο Δπηηξνπέο; Μεδέλ. Δίρακε ην
θαηλφκελν, ην απαξάδεθην θαηά ηε γλψκε κνπ ζην νπνίν πξαγκαηηθά δελ
μέξσ ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα πάξνπκε απάληεζε, ζηελ 1 ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ε νπνία θηηάρηεθε ειεψ Θενδσξηθάθνπ ρσξίο ηε «Λατθή
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πζπείξσζε», λα δεηάκε εγγξάθσο λα ζπκκεηάζρεη ν Γηάλλεο Εαραξηάδεο λα
παξαθνινπζήζεη δειαδή, θαη λα κελ παίξλεη πξφζθιεζε.
Να βγάδνπκε αλαθνίλσζε γηα ην ζέκα θαη λα κελ πέθηεη έλα
ηειέθσλν λα πεη «παηδηά έγηλε ιάζνο». Απηά ηα ρξεψλεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή,
πξνζσπηθά ν θ. Γήκαξρνο αιιά θαη φζνη ηα αλέρνληαη. Δκείο ζα
μεθαζαξίζνπκε φηη δελ πξφθεηηαη λα δερηνχκε θαζεζηψο απνθιεηζκνχ.
Καηαιαβαίλνπκε γηαηί γίλεηαη απηφ, ην θαηαιαβαίλεηε θη εζείο.
Γεχηεξνλ, επί ηεο νπζίαο. Κνηλσθειή, ηη ςεθίδνπκε; Φεθίδνπκε
ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ζρέδην ζπξξίθλσζεο βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο, πξψηνλ.
Φεθίδνπκε ζε φ,ηη αθνξά ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. έλα νινθιεξσκέλν
πξφγξακκα δξάζεο ην νπνίν θαη απφ ηελ πξαθηηθή ηνπ κέρξη ηψξα θαη ζην ηη
πξνβιέπεη, δελ έρεη ηίπνηα ή έρεη πνιχ ιίγα πξάγκαηα πνπ λα δηθαηνινγεί ην
κεγαιφπλνν ηίηιν ηνλ νπνίν θέξεη απηφ ην Ίδξπκα. Έρεη κηα εηζπξαθηηθή
ινγηθή θαη απφ απηή ηελ άπνςε εκείο θαηαςεθίδνπκε θαη ηα δχν ζρέδηα.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο νπζηαζηηθά, κφιηο
ελεκεξψζεθα απφ δεκνζηνγξάθν φηη ην YouTube δελ κεηαδίδεη ηε
ζπλεδξίαζε θαη απιά ζαο ελεκεξψλσ αλ κπνξεί λα γίλεη θάηη θαη κάιηζηα
κπαίλνληαο κέζα είδα φηη έρεη κπεξδεπηεί ιίγν ε 3 ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηα
θηινζνθηθά κάιινλ, θάηη έρεη γίλεη, δειαδή παηψληαο βιέπεηο άιιν πξάγκα.
Οπφηε αλ κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θ. Μαξθνπνπιηψηε
λα ιχζεη, ζα είλαη θαιφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ ην δίαπιν κπνξείηε λα κπείηε νπζηαζηηθά, απφ ηε ζειίδα
ηνπ Γήκνπ ελεκεξψζηε φπνηνλ θχξην δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην δεη ζην
YouTube.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη επραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Παπαινπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη ηνλ ιφγν; Γελ ππάξρεη.
Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
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Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο θαη ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ
απνπζηάδνπλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο απνπζηάδεη, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Βαζηιφπνπινο
Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ θαη έλα κηθξφ ζρφιην αλ κνπ επηηξέπεηε ζρεηηθά κε ηε
ζπξξίθλσζε πνπ αλέθεξε ν θ. εξεηάθεο, απηφ ην πξάγκα έρεη ζπδεηεζεί
πάξα πνιιέο θνξέο ζην Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο φηη ππάξρεη απηφο ν θίλδπλνο,
αιιά είλαη ζην ρέξη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα κελ ην επηηξέςεη.
Δπραξηζηψ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο απνπζηάδεη, ν θ. Γξεηδειηάο
Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ζηελ Κνηλσθειή, φρη ζην Π.Π.Η.Δ.Γ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ Υξήζην Γξεηδειηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο απνπζηάδεη, ν θ.
Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε θαη ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο
απνπζηάδνπλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ππέξ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
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2 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 31/1/2022

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 22 ππέξ γηα ηελ Κνηλσθειή – 20 γηα ην Π.Π.Η.Δ.Γ. 1 θαηά, 2
«παξψλ».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο μοναδικό θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Φήθιζη ηος
Ολοκληπυμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) ηος Γήμος υρ ππορ ηοςρ
πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηυν Νομικών ηος Πποζώπυν Π.Π.Η.Δ.Γ. και
Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ έηοςρ 2022, βάζει ηηρ απιθ. 17/2022
απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ μη ςπαπσούζηρ εναλλακηικήρ ππόηαζηρ.

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ βξάδπ ζε φινπο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ
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